ANESTEZİ HEMŞİRESİ
GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

DOKÜMAN NO
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TAR.
SAYFA

KU.YD.124
17.03.2016
00
00
1/1

BİRİM
: Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
GÖREV ADI
: Anestezi Hemşiresi
AMİR ve ÜST AMİRLER : Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
EĞİTİM VE TECRÜBE : En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu
GÖREV DEVRİ
: Diğer Acil Servis Hemşireleri
GÖREV AMACI
: Biriminde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili olan tüm konularda
hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlar.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR :
- Anestezi bölümü Hemşire Çalışma Talimatı ve Kliniklerdeki Hemşirelik Hizmetleri Talimatı
doğrultusunda işlemlerin yürütülmesini sağlar.
- Personelin çalışma programını hazırlar.
- Anestezi bölümü için gerekli ilaç, alet ve malzemeyi temin eder.
- Anestezi öğretim üyeleri ve asistanları ile personel arasında iletişim ve görev paylaşımını sağlar.
- Odayı hastanın ve ameliyatın özelliğine göre hazırlar.
- Anestezi doktorlarına hastanın hazırlanmasında ve uyutulmasında yardımcı olur.
- Hastanın durumuna göre gerekli enjeksiyonları yapar.
- Monitorizasyon hazırlığı yapar.
- Anestezi bölümünde kullanılan ilaç ve malzemenin sterilizasyon merkezine uygun şartlarda
gönderilmesini sağlar, steril olan malzemenin kontrolünü yapar.
- Sorumluluğundaki birimde mevcut olan cihazların son durumlarını (yeni alım ve HEK’e
ayrılan) kalibrasyon laboratuvarına bildirerek cihaz listesinin güncelliğini sağlar.
- Kalibrasyon tarihi gelip kalibrasyon laboratuvarından istenen cihazları takip ederek kalibrasyon
laboratuvarına gönderir.
- Kalibrasyon işlemi biten cihazların sertifika, etiket, rapor vb. gibi dökümanlarını kontrol ederek
gerekli önlemleri alır.
- Cihazların ölçümünden şüphe duyduğunda kalibrasyon laboratuvarına göndererek kontrolünü
sağlar.
- Servislerinde bulunan arızalı cihazların arızaları giderildikten sonra kalibrasyon tarihi gelmese
bile kalibrasyon işleminin yaptırılmasını sağlar.
- Kalibrasyon işlemi ile ilgili olan cihaz listesi, rapor, sertifika ve etiketlerden geçerliliğini yitiren
dökümanları kalibrasyon laboratuvarına gönderir.
- Kalibrasyon işlemi ile ilgili dökümanların takibini ve arşivlenmesini sağlar. İlgili dökümanların
tahribatı veya kaybolması durumunda kalibrasyon laboratuvarını bilgilendirerek aksaklıkların
giderilmesini sağlar.
- Kalite yönetim sistemi ile ilgili aldığı eğitimler ışığında ekibindeki personeli bilgilendirerek
hizmetin devamlılığını sağlar.
- Karşılaştığı uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü hükümlerine göre
işlem yapar.
- Çalışmalarını kuruluşun kalite politikası ve bölümüyle ilgili hedefleri doğrultusunda yürütür.
- Prosedür, Talimat.... gibi kalite dokümanlarında kendisi için belirtilen görevleri yerine getirir.
- Hastanenin tamamında ve kendi biriminde uygunsuz gördüğü hizmetleri / işlemleri ve kaynak
eksiklerini amirine veya yetkilisine bildirir.
YETKİLERİ
:
- Bölümde görev yapan diğer personeli denetler.
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